Maintenance Engineer
Om de beschikbaarheid van ons machinepark hoog te houden zoeken wij per direct (ter vervanging)
een zelfstandige en resultaatgerichte Maintenance Engineer die gaat zorgen voor de
doorontwikkeling van de onderhoudsstrategie. Continuous improvement staat hoog in het vaandel
bij Koninklijke Verkade en voor jou als Maintenance Engineer is hier een belangrijke rol weggelegd.
In deze functie rapporteer je aan onze Maintenance Manager.
Een werkdag beschreven door de Maintenance Engineer:
Als ik binnenkom zijn de monteurs al omgekleed en hun werk voor die dag aan het voorbereiden. Om
08:30 uur ben ik bij het dagelijks overleg van de gehele Technische Dienst waarbij de overdracht van
de storingsdienst, de storingen van de afgelopen 24 uur en de bijzonderheden van deze dag worden
besproken. Hier wordt ook vaak de beslissing genomen om wel of niet dieper in een storing te duiken
en een RCA uit te voeren. Vervolgens bestaat mijn dag, vrij ingedeeld, uit het uitdenken en opzetten
van een verbeterde onderhoudsstrategie, inrichten van bijbehorende onderhoudstaken en ben ik
betrokken bij de planning en voorbereiding van werkzaamheden.
Het is vooral de samenwerking met monteurs, productie, planning en werkvoorbereiding in al deze
taken die mij bevalt. Dit contact en de werkzaamheden zorgen dan weer voor een goede balans
gedurende de dag tussen werkzaamheden achter de computer en in de fabriek.
Momenteel is Verkade grote stappen aan het maken om haar onderhoud professioneler in te richten,
waarbij uiteraard veel input van mij wordt gevraagd. Ik pas standaardisatie toe waar mogelijk en richt
machinegericht een onderhoudsplan in, onderbouwd door middel van bijvoorbeeld een FMECA.
Daarnaast ben ik betrokken bij enkele projecten om de output van een gehele lijn te verbeteren. Ik
vind het leuk dat ik de tijd en ruimte krijg om een strategie te ontwikkelen terwijl ik daar de resultaten
direct van terug zie.
Jouw verantwoordelijkheden
• Het (door)ontwikkelen en implementeren van het onderhoudsprogramma, met een optimale
balans tussen machinebeschikbaarheid en kosten;
• Analyseren van prestaties en storingen van het machinepark om het onderhoudsprogramma
te optimaliseren;
• Het doen van verbetervoorstellen door het maken van trendanalyses;
• Adviseren van de Maintenance Manager;
• Opstellen van onderhoudstechnische vereisten en standaarden voor projecten. Daarnaast
zorg jij dat deze worden geïntegreerd in de huidige onderhoudsplannen.
• Jij zorgt ervoor dat gebruikersinstructies, procedures en documenten voor onderhoud worden
opgesteld en up-to-date zijn.

Wie ben jij?
Jij bent een Maintenance Engineer met relevante ervaring binnen een productieomgeving en naast dat
je in bezit bent van de benodigde inhoudelijke kennis en skills, ben je ook in staat om draagvlak te
creëren voor je ideeën en verbeterplannen. Je krijgt energie van samenwerken in teams.
Verder beschik jij over:
• Een afgeronde opleiding in de richting van WTB/EI&A of Technische Bedrijfskunde;
• Kennis van onderhoudsmanagement;
• Kennis van onderhoudsmanagementprogramma’s;
• Kennis van HACCP, veiligheid en hygiëne;
• LEAN certificering is een pre;
• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal.
Wat biedt Verkade jou?
Wij bieden je een unieke kans om te werken bij een groot internationaal FMCG bedrijf met bekende
Hollandse merken. De bedrijfscultuur is informeel met veel aandacht voor teamwork en resultaat. Je
hebt binnen deze functie veel verantwoordelijkheden en een breed takenpakket waarin je al je
kwaliteiten kwijt kunt. Je wordt onderdeel van een enthousiast, compact team en staat in nauw
contact met andere afdelingen, zowel commercie als fabriek. Tenslotte krijg je, als werknemer van
Verkade, uiteraard gratis koekjes!
Geïnteresseerd?
Stuur je motivatie en CV naar Koninklijke Verkade NV, ter name van Kitty van der Meij, HR Adviseur,
naar werkenbij@pladisglobal.com onder vermelding van ‘Maintenance Engineer’.
Heb je vragen over de functie of wil je meer weten over werken bij Verkade kun je contact opnemen
met Kitty van der Meij via 075 – 6556 120.
- Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld -

